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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Rasa Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu merupakan sikap atau tindakan yang ditunjukan 

dengan mencari dan menggali informasi yang belum siswa ketahui. Seperti 

yang dikatakan oleh Suyadi (2013: 9) bahwa rasa ingin tahu yakni cara 

berfikir, sikap dan perilaku yang mencerminkan penasaran dan keingin 

tahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara 

mendalam. Sedangkan menurut Mustari (2011: 104) menyatakan  

Kuriositas (rasa ingin tahu) adalah emosi yang dihubungkan dengan 

perilaku mengorek secara alamiah seperti eksplorasi, investigasi, dan 

belajar.  

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa rasa ingin tahu 

merupakan sikap penasaran siswa kemudian mencari dan menggali 

informasi terhadap sesuatu yang belum diketahui dan muncul ketika siswa 

melihat, mendengar atau mempelajari sesuatu. Adanya sikap rasa ingin 

tahu, siswa akan berusaha memecahkan masalah yang membuatnya 

penasaran. Rasa ingin tahu membuat pikiran siswa menjadi aktif terhadap 

keadaan sekitarnya, siswa yang pikirannya aktif akan lebih mudah 

melakukan kegiatan belajar dengan baik. Sikap rasa ingin tahu diperlukan 

siswa dalam pembelajaran untuk mendorong agar siswa tertarik 

mempelajari dan menggali informasi dalam kegiatan pembelajaran. 
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Berdasarkan teori diatas, sikap rasa ingin tahu siswa dalam belajar 

mempunyai indikator keberhasilan yang harus dikuasai siswa. Adanya 

indikator keberhasilan ini dapat sebagai acuan guru bahwa siswa memiliki 

rasa ingin tahu yang tinggi terhadap pembelajaran yang diberikan. Berikut 

indikator rasa ingin tahu dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 Indikator Keberhasilan Rasa Ingin Tahu 

No Nilai Indikator 

1 Rasa Ingin Tahu  Bertanya atau membaca sumber di luar buku 
teks tentang materi yang terkait dengan 

pelajaran. 

 Membaca atau mendiskusikan gejala alam 

yang baru terjadi. 

 Bertanya tentang beberapa peristiwa alam 
sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi 

yang baru didengar. 

 Bertanya tentang sesuatu yang terkait 
dengan materi pelajaran tetapi di luar yang 

dibahas di kelas. 

     (Daryanto dan Darmiatun, 2013: 147) 

Berdasarkan indikator di atas dapat dilihat bahwa rasa ingin tahu 

dalam proses pembelajaran salah satunya dapat ditunjukan aktivitas siswa 

mencari informasi materi yang sedang diajarkan dengan membaca dari 

berbagai macam sumber dan bertanya pada guru atau teman jika ada yang 

belum dipahami atau dimengerti, dan mendiskusikan sesuatu.  

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil dari proses belajar mengajar 

yang dilakukan oleh guru. Menurut Mulyasa (2014: 189) bahwa 

prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah 
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menempuh kegiatan belajar. Hal tersebut senada dengan pendapat 

Hamdani (2011: 138) yang mengemukakan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol, huruf, maupun kalimat yang menceritakan hasil 

yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa prestasi 

belajar adalah hasil yang diketahui setelah mengalami proses belajar 

dan  kemudian diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman siswa. Hasil dari evaluasi akan dapat memperlihatkan 

tinggi rendahnya prestasi belajar siswa dalam pembelajaran. Prestasi 

belajar dalam pembelajaran ini dinyatakan dalam bentuk angka-angka 

(nilai). Jadi bentuk angka (nilai) merupakan lambang prestasi belajar 

siswa, semakin tinggi nilai yang diperoleh siswa menunjukkan prestasi 

belajar yang baik.  

Peningkatkan prestasi belajar siswa membutuhkan kreativitas 

guru dalam pembelajaran agar siswa merasa tertarik, nyaman dan 

senang dalam belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk 

menimbulkan rasa senang bagi siswa ketika proses belajar dengan 

pemberian hadiah atau reward kepada siswa. Hadiah atau reward ini 

merupakan suatu pancingan bagi siswa untuk selalu berusaha 

menyelesaikan dan memahami tugas dari guru. Pemberian hadiah atau 

reward merupakan salah satu karakteristik khas dari model 

pembelajaran NHT, sehingga model ini dapat digunakan sebagai salah 
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satu cara untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yang masih kurang 

baik.  

Model pembelajaran NHT memiliki teori yang mendasari, yaitu 

teori konstruktivisme. Menurut Rahyubi (2014: 143) teori 

konstruktivisme Piaget menjelaskan bahwa pengetahuan seseorang 

merupakan bentukan orang itu sendiri. Pendapat tersebut didukung oleh 

Trianto (2009: 28) yang menjelaskan teori konstruktivisme manyatakan 

bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan 

informasi kompleks. Teori konstruktivisme mengatakan bahwa 

pengetahuan tidak begitu saja ditransfer dari guru ke siswa, tetapi siswa 

membentuk sendiri pengetahuan itu dalam pikirannya masing-masing 

sehingga siswa dapat memahami pengetahuan tersebut dengan caranya 

sendiri.  

Karakteristik aktivitas model pembelajaran NHT salah satunya 

yaitu siswa berusaha menjawab pertanyaan yang diberikan guru dalam 

kegiatan diskusi. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme, dimana 

permasalahan dimunculkan dari pancingan internal kemudian siswa 

melalui interaksi dengan temannya dalam diskusi harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi (pertanyaan) kompleks 

tersebut. Siswa  dituntut aktif  untuk  mencari  serta  membangun  

pengetahuan  mereka melalui kegiatan diskusi dan saling membantu 

dengan teman lainnya. Dengan demikian maka rasa ingin tahu siswa 

secara tidak langsung muncul dalam diri siswa dan keaktifan siswa 
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dalam pembelajaran maka nantinya akan berpengaruh pada prestasi 

belajarnya. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang dicapai siswa merupakan hubungan dari 

hasil interaksi dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari 

dalam diri (internal) maupun dari luar diri siswa (eksternal). Rendahnya 

prestasi belajar tersebut diakbiatkan beberapa faktor. Menurut Syah 

(2011: 145), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar: 

1) Faktor internal siswa, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa sendiri. Faktor internal siswa meliputi dua aspek, yaitu:  

a) Aspek fisiologis. Kondisi umum jasmani dan tegangan otot 

(tonus) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh 

dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dan 

identitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh 

yang lemah, apalagi jika disertai pusing kepala berat misalnya, 

dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga 

materi yang dipelajarinyapun kurang atau tidak berbekas. 

Untuk mempertahankan tonus jasmani agar tetap bugar, siswa 

sangat dianjurkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang 

bergizi. Selain itu, siswa dianjurkan memilih pola istirahat dan 

olahraga ringan yang sedapat mungkin terjadi secara tetap dan 

berkesinambungan. Hal ini penting, sebab kesalahan pola 
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makan minum dan istirahat akan menimbulkan reaksi tonus 

yang negatif dan merugikan semangat mental siswa itu sendiri. 

b) Aspek psikologis  

Aspek psikologis ini meliputi: 

(1) Tingkat kecerdasan atau intelegensi siswa. Tingkat 

kecerdasan atau intelegensi (IQ) siswa sangat menentukan 

keberhasilan belajar siswa. Semakin tinggi kemampuan 

intelegensi siswa maka semakin besar pula peluang meraih 

kesuksesan.  

(2) Sikap siswa, yaitu gejala internal yang berdimensi afektif 

berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon 

(response tendency) dengan cara yang relatif tetap terhadap 

objek orang, barang, dan sebagainya baik secara positif 

maupun negatif.  

(3) Bakat siswa, yaitu kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang. Setiap orang memiliki bakat dalam arti 

berpotensi untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat 

tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. 

(4) Minat siswa, yaitu kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.  

(5) Motivasi siswa, yaitu suatu dorongan yang dapat membuat 

anak melakukan kegiatan belajar dengan baik. 
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2) Faktor eksternal siswa  

a) Faktor lingkungan sosial 

(1) Sekolah, meliputi guru, para staf administrasi dan teman-

teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar 

seorang siswa. 

(2) Masyarakat, yaitu tetangga dan teman-teman yang 

sepermainan. 

(3)  Keluarga, meliputi sifat-sifat orang tua, praktik 

pengelolaan keluarga, dan ketegangan keluarga. 

b) Faktor lingkungan non sosial, meliputi gedung sekolah dan 

letaknya, rumah tempat tinggal dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca, serta waktu belajar yang digunakan siswa.  

c) Faktor pendekatan belajar, yaitu keefektifan segala cara atau 

strategi yang digunakan siswa dalam menunjang efektifitas dan 

efisiensi proses belajar materi tertentu.  

Prestasi belajar yang dicapai siswa pada hakekatnya merupakan 

hasil interaksi antara berbagai faktor tersebut. Oleh karena itu pengenalan 

guru terhadap faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa 

penting sekali artinya dalam membantu mencapai prestasi belajar yang 

sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. 
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2. Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama. Seperti yang dikatakan Borich (2011: 364) 

bahwa “Cooperative Learning is important in helpinh learners acquire 

for the Curriculum the basic cooperative attitudes and values they need 

to think independently inside and outside your classroom”. Kutipan di 

atas menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif ini sangat penting 

membantu siswa untuk lebih berpikir mandiri, baik di dalam maupun di 

luar kelas. Melalui pembelajaran kooperatif siswa dapat bekerja sama, 

mampu berpikir kritis dan mandiri ketika proses pembelajaran, serta 

dapat bertoleransi dengan siswa yang lain dalam kelompoknya. 

Menurut Slavin (2005: 8) menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif, para siswa akan duduk bersama dalam 

kelompok beranggotakan empat orang untuk menguasai materi yang 

disampaikan oleh guru. Pendapat tersebut didukung oleh  Trianto 

(2009: 56) yang menyatakan bahwa di dalam kelas kooperatif siswa 

belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 

sampai 6 orang siswa yang sederajat tetapi heterogen, kemampuan, 

jenis kelamin, suku/ras, dan satu sama lain saling membantu.   

Disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap 
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anggota kelompok harus saling bekerjasama dan membantu memahami 

materi pelajaran. Jika ada salah satu teman dalam kelompok yang 

belum menguasai materi maka kegiatan belajar dalam pembelajaran 

kooperatif dianggap belum selesai.  

Pembagian kelompok dalam pembelajaran ini terdiri dari 4-5 

siswa yang akan membantu siswa dalam memahami materi yang 

diajarkan karena belajar dalam kelompok kecil sangat baik digunakan 

untuk mencapai tujuan belajar. Siswa akan lebih percaya diri dan 

berusaha semaksimal mungkin dalam memecahkan masalah yang 

sedang dihadapi bersama dengan kelompok. Suasana belajar yang 

berlangsung dalam interaksi dengan yang lain yang saling membantu 

dalam kelompok tersebut membantu merangsang sikap rasa ingin tahu 

siswa dan prestasi belajar terhadap materi yang dipelajari, dan 

mengembangkan ketrampilan sosial siswa dalam kehidupan nyata.  

b. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

Pelaksanakan pembelajaran kooperatif diperlukan langkah-langkah 

yang sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut 

Trianto (2009: 66) terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam 

pelajaran yang menggunakan pembelajaran kooperatif yaitu: 

1) Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin 

dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. Pada 

pembelajaran yang akan dilakukan oleh peneliti penyampaian 

tujuan dan motivasi siswa dilakukan pada awal pembelajaran. 
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Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyiapkan siswa agar siap 

menerima materi, menggugah motivasi siswa agar termotivasi 

dalam mempelajari materi. 

2) Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Penyajian informasi oleh 

guru pada pembelajaran yaitu dengan menggunakan bahan bacaan.  

3) Mengorganisir siswa ke dalam kelompok kooperatif  

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien. Dalam pembentukan kelompok 

pada pembelajaran yang dilakukan yaitu sesuai dengan yang sudah 

ditentukan oleh guru. 

4) Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas mereka. Guru juga memantau tiap 

kelompok memastikan bahwa semua siswa melakukan kerjasama 

dengan anggota kelompoknya. 

5) Evaluasi  

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya. Untuk menghindari keramaian siswa karena biasanya 
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ribut sendiri setelah siswa selesai mengerjakan tugas kelompok, 

maka tugas kelompok dievaluasi secara bersama-sama. Sehingga 

siswa tetap fokus pada pembelajaran. 

6) Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya 

maupun hasil belajar individu dan kelompok. Pada pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh peneliti penghargaan yang diberikan 

berupa penyematan bintang pada akhir pembelajaran. 

c. Bentuk-bentuk pembelajaran kooperatif menurut Arends (2008: 13) ada 

empat pendekatan dalam pembelajaran kooperatif, yaitu: 

1) Student Teams Achievment Division (STAD) 

2) Jigsaw 

3) Group Investigation (GI) 

4) Pendekatan struktural : Think Pair Share (TPS) dan Numbered 

Head Together (NHT) 

Pada penelitian ini berdasarkan hasil kesepakatan diskusi 

dengan guru kelas maka pembelajaran IPS menggunakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif yaitu Numbered Head Together (NHT).  

d. Keunggulan Pembelajaran Kooperatif 

Setiap model pembelajaran mempunyai keunggulan dan 

kelemahan masing-masing. Tidak ada model pembelajaran yang paling 

baik diantara model pembelajaran yang ada, karena baik tidaknya suatu 
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model pembelajaran tergantung pada tujuan pembelajaran, kesesuaian 

materi, kondisi siswa, dan juga kemampuan guru dalam mengelola dan 

memberdayakan sumber belajar yang ada. Begitupun pembelajaran 

koopertif yang memiliki keunggulan dan kelemahan. Hal tersebut 

membantu peneliti dalam pertimbangan penggunaan pembelajaran 

kooperatif pada pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

Menurut Djamarah (2010: 366) keunggulan dari strategi 

pembelajaran kooperatif adalah: 

1) Siswa berkelompok sambil belajar mengenai suatu konsep atau 

topik dalam suasana yang menyenangkan. 

2) Optimalisasi partisipasi siswa. 

3) Adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk 

berbagi dengan pasangan sesama siswa dalam suasana gotong-

royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah 

informasi dan meningkatkan ketrampilan berkomunikasi. 

4) Adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk 

berbagi dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan 

teratur. 

5) Meningkatkan penerimaan. 

6) Meningkatkan hubungan positif. 

7) Motivasi intrinsik makin besar. 

8) Percaya diri yang tinggi. 

9) Perilaku dalam tugas lebih. 

10) Sikap yang baik terhadap guru dan sekolah. 
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11) Siswa bertanggung jawab dengan belajarnya. 

12) Siswa mengartikan “apa yang guru bicarakan” kepada “apa 

yang dikatakan siswa” untuk peer mereka.  

13) Siswa meningkat dalam “kolaborasi kognitif”. Mereka 

mengorganisasi pikirannya untuk dijelaskan ide pada teman-

teman sekelasnya. 

 

3. Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together 

(NHT) 

Model pembelajaran koopreatif tipe NHT merupakan sebuah 

model pembelajaran yang menggunakan penomoran di kepala untuk 

setiap siswa di suatu kelompok yang kemudian saling bekerjasama 

untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Susanto (2014: 227) 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) adalah suatu model 

pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya 

bertanggungjawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada 

pemisahan untuk menerima dan memberi antara siswa satu dengan 

yang lain. Sedangkan menurut Trianto (2009: 82) mengatakan bahwa 

Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama 

adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif 

terhadap struktur kelas tradisional.  

Berdasarkan pengertian model pembelajaran NHT menurut 

para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran NHT 

Peningkatan Rasa Ingin..., Alfriesta Rahayu, FKIP, UMP, 2016



21 

 

 

 

merupakan model pembelajaran dengan menggunakan nomor di 

kepala siswa dan saling bekerjasama dalam kelompok untuk mencapai 

tujuan bersama. Siswa dituntut untuk aktif bekerjasama dan saling 

mendukung dalam kelompok. Seperti halnya menurut Maheady 

(2006) menyatakan bahwa Numbered Heads Together is an 

instructional technique built upon peer collaboration that provides the 

supports and structure necessary to promote effective teacher 

questioning and studentresponding. Artinya yaitu NHT merupakan 

teknik instruksional yang dibentuk dengan teman sebaya  yang saling 

memberikan dukungan dalam kegiatan tanya jawab guru dan siswa 

yang efektif. Dengan cara tersebut akan menjamin keterlibatan semua 

siswa dan merupakan upaya yang baik dalam memperbaiki prestasi 

belajar dan rasa ingin tahu siswa pada mata pelajaran IPS. 

b. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model  NHT guru 

menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang sistematis. Adapun 

langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT menurut Arends 

(2008: 16) yaitu: 

1) Numbering.  

Guru membagi siswa menjadi beberapa tim beranggotakan 

tiga sampai lima orang dan memberi nomor sehingga setiap siswa 

pada masing-masing tim memiliki nomor antara 1 sampai 5. 

Jumlah siswa di kelas V SD Kalicupak Lor 22, maka guru 

membagi siswa menjadi 5 kelompok terdiri 4-5 siswa setiap 
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kelompok. Pembagian kelompok dilakukan oleh guru secara 

heterogen agar terbentuk kelompok yang adil. Guru memberikan 

nomor pada masing-masing siswa tiap kelompok 1-5 menggunakan 

topi bernomor. Tempat duduk setiap kelompok ditentukan oleh 

guru misalnya berhadapan, melingkar, dan sebagainya. 

2) Questioning. 

 Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. 

pertanyaan bisa bervariasi. Pertanyaan itu bisa sangat spesifik dan 

dalam bentuk pertanyaan seperti “Ada berapa negara bagian dalam 

Uni Eropa?” Mereka juga bisa direktif, seperti “Pastikan bahwa 

setiap orang mengetahui ibukota negara-negara yang batas-

batasnya ada di Samudra Pasifik”. 

Pertanyaan yang diajukan oleh guru berupa LKS yang 

dibagikan kepada setiap kelompok. LKS diberikan dengan 

menggunakan amplop rahasia yang diletakkan di tempat rahasia. 

Pada siklus I (bawah salah satu laci meja siswa masing-masing 

kelompok) dan siklus II (bawah salah satu kursi siswa masing-

masing kelompok) yang diletakkan oleh guru sebelum 

pembelajaran dimulai dan tidak diketahui siswa. 

3) Head Together  

Siswa menyatukan “kepalanya” untuk menemukan 

jawabannya dan memastikan bahwa semua siswa tahu jawabannya. 

Siswa berpikir bersama menemukan jawaban dan menjelaskan 

jawaban kepada   anggota dalam timnya sehingga semua anggota 
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mengetahui jawaban dari masing-masing pertanyaan. Semua 

anggota kelompok harus ikut berkerja sama dalam penyelesaian 

masalah pada LKS. Siswa boleh menggunakan sumber buku lebih 

dari satu karena sebelumnya guru telah memerintah siswa untuk 

meminjam buku di perpustakaan. Guru membimbing siswa jika 

ada kelompok yang mengalami kesulitan dan memantau aktivitas 

siswa ketika berdiskusi. 

4)  Answering.  

Guru memanggil sebuah nomor dan siswa dari masing-

masing kelompok yang memiliki nomor itu mengangkat tangannya 

dan memberikan jawabannya ke hadapan semua kelas. Guru 

memanggil nomor siswa secara acak kemudian menunjuk salah 

satu nomor yang akan menjawab. Siswa yang bernomor sama pada 

kelompok lain memperhatikan dan kemudian menanggapi jawaban 

temannya. Guru memanggil siswa secara adil dan merata agar 

semua siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut.  

Berdasarkan penjelasan langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan model NHT, maka dapat dilihat aktivitas siswa dan 

guru pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.2 Aktivitas Guru dan Siswa dalam Pembelajaran 

Tahap Aktivitas guru Aktivitas siswa 

Numbering Guru membagi 

siswa menjadi 5 

kelompok yang 

terdiri dari 4-5 

Siswa berkumpul 

dengan kelompoknya 

dengan 

menggunakan topi 
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siswa. Kemudian 

membagikan topi 

bernomor 1-5 

kepada tiap 

kelompok. 

bernomornya 

masing-masing yang 

dibagikan guru. 

Questioning  Guru membagikan 

LKS menggunakan 

amplop rahasia. 

Amplop tersebut 

diletakkan di tempat 

rahasia seperti laci 

meja dan bawah 

kursi meja siswa 

yang diletakkan 

sebelum 

pembelajaran. 

Siswa menerima 

LKS dengan mencari 

tahu sendiri letak 

amplop rahasia yang 

berisi LKS.  

Head Together Guru membimbing 

dan mengawasi 

aktivitas siswa 

selama kegiatan 

diskusi. 

Siswa berdiskusi 

menyampaikan ide-

ide nya dalam 

menyelesaikan 

pertanyaan-

pertanyaan pada 

LKS. 

Answering  Guru memberikan 

pertanyaan kepada 

siswa. Kemudian 

memanggil salah 

satu nomor secara 

acak untuk 

menjawab 

pertanyaan dan 

menanggapi 

jawaban teman  

Siswa menjawab 

pertanyaan dan 

menanggapi jawaban 

teman setelah 

ditunjuk oleh guru. 

 

Berdasarkan teori pengertian dan langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT, maka model tersebut dapat 

dijadikan inovasi pembelajaran pada penelitian ini. Hal tersebut 

sesuai dengan kondisi pembelajaran sebelumnya yang 
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membutuhkan sebuah inovasi pembelajaran untuk meningkatkan 

rasa ingin tahu dan prestasi belajar siswa. Langkah-langkah atau 

teknik model pembelajaran NHT juga dijadikan pedoman dalam 

pembuatan lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. 

Lembar observasi guru dan siswa yang mengacu pada teknik 

model NHT di atas akan membantu mengetahui kemampuan guru 

dan perkembangan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Kelebihan dari model pembelajaran NHT merupakan salah satu 

faktor dalam pemilihan model pembelajaran. Karena dengan 

mengetahui kelebihan model tersebut, guru akan mempertimbangkan 

dengan melihat ketepatan dari permasalahan yang ada dan kelebihan 

dari model permbelajaran yang akan digunakan.  

Menurut Hill dalam Istiningrum dan Sukanti (2012: 68) 

Kelebihan model NHT diantaranya dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa, mampu memperdalam pemahaman siswa, 

menyenangkan siswa dalam belajar, mengembangkan sikap positif 

siswa, mengembangkan sikap kepemimpinan siswa, mengembangkan 

rasa ingi tahu siswa, meningkatkan rasa percaya diri siswa, 

mengembangkan rasa saling memiliki, serta mengembangkan 

ketrampilan untuk masa depan.  

Kelebihan di atas sebagai alasan penggunaan model 

pembelajaran NHT pada pembelajaran ini karena sesuai dengan 

permasalahan yang ada yaitu rasa ingin tahu dan prestasi belajar siswa 
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kurang baik. Sehingga penggunaan model pembelajaran NHT dapat 

membantu guru untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan prestasi 

belajar IPS siswa.   

Kekurangan model Cooperative Learning tipe  Numbered Head 

Together (NHT) (Susanto, 2014: 233): 

1. Kemungkinan nomor yang dipanggil. Dipanggil lagi oleh guru. 

2. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

3. Kelas cenderung jadi ramai, dan jika ramai guru tidak dapat 

mengkondisikan dengan baik, maka keramaian itu dapat menjadi 

tidak terkendali. 

Pemahaman guru terhadap kelemahan-kelemahan model 

pembelajaran NHT dapat membantu guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran agar berjalan lancar. Kelemahan model pembelajaran 

NHT di atas harus diatasi oleh guru dengan mencari solusi sebelum 

pembelajaran dilaksanakan. Guru harus jeli agar nomor setiap 

siswa dipanggil. Hal ini untuk memastikan semua siswa terlibat 

aktif.  

Untuk mengatasi keramaian siswa, guru sebelum memulai 

kegiatan pada pembelajaran dengan model NHT memberikan 

sebuah aturan yang harus ditaati siswa. Jika ada yang melanggar 

maka akan diberi sangsi oleh guru. Dengan demikian maka 

pembelajaran menggunakan model NHT akan berjalan dengan 

lancar dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
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d. Penghargaan Prestasi Tim  

Penghargaan prestasi diberikan kepada kelompok yang 

berprestasi yang dilihat dari awal pembelajaran sampai akhir 

pembelajaran. Setelah masing-masing kelompok atau tim memperoleh 

predikat, guru memberikan hadiah atau penghargaan kepada masing-

masing kelompok sesuai dengan prestasinya (kriteria tertentu yang 

ditetapkan guru). Penghargaan yang diberikan yaitu dengan 

penyematan bintang pada siswa. 

4. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD 

a. Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar (SD) 

Pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang 

memungkinkan guru dapat mengajar dan siswa dapat menerima materi 

pelajaran yang diajarkan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Aurnurrahman 

(2012: 176) keberhasilan proses pembelajaran merupakan muara dari 

seluruh aktifitas yang dilakukan guru dan siswa. Untuk mencapai 

keberhasilan pada pembelajaran maka dibutuhkan keterlibatan aktif 

siswa agar siswa dapat memperoleh pengetahuannya. 

Menurut Sapriya (2008: 2) istilah “Ilmu Pengetahuan Sosial”, 

disingkat IPS, merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar 

dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi. Pendapat 

tersebut didukung oleh Susanto (2013: 153) yang menjelaskan bahwa 

pendidikan IPS di sekolah dasar diberikan kepada siswa mulai dari 

materi yang bersifat konkret menuju ke yang abstrak, dengan 
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mengikuti pola pendekatan lingkungan yang semakin meluas dan 

pendekatan spiral.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa 

pembelajaran IPS di SD adalah pembelajaran yang harus dari yang 

nyata atau bersumber kepada masyarakat yang dimulai dari lingkungan 

sekolah dan tempat tinggal, kemudian desa, kecamatan, kabupaten, 

provinsi, negara dan akhirnya dunia. Gejala atau masalah yang ada di 

lingkungan sekitar siswa dapat dijadikan perangsang untuk menarik 

perhatian siswa dalam pembelajaran IPS di SD.  

Pembelajaran IPS di SD yang perlu diketahui siswa diantaranya 

kenampakan alam dan keragaman sosial budaya, pemanfaatan SDA 

dalam kegiatan ekonomi, keanekaragaman suku bangsa, peninggalan 

sejarah, peristiwa masa lampau serta masalah sosial di lingkungan 

setempat, dan lain-lain. Penelitian yang akan dilaksanakan materi yang 

akan digunakan yaitu sejarah peristiwa masa lampau dengan materi 

pokok peristiwa sekitar proklamasi. Standar Kompetensi (SK), 

Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator 

Standar 

Kompetensi  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi 

Dasar                   

2.3       Menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

Indikator  2.3.1   Menceritakan peristiwa   

Rengasdengklok. 

2.3.2 Menceritakan peristiwa perumusan teks 

proklamasi. 

2.3.3 Menceritakan peristiwa dektik-detik 
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proklamasi. 

2.3.4 Memberikan contoh cara menghargai jasa 

tokoh-tokoh kemerdekaan. 

 

b. Tujuan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Agar tujuan dapat dicapai maka program-program 

pembelajaran IPS di sekolah harus diorganisasikan dengan baik. 

Menurut Sapriya (2011: 194) mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam 

kehidupan sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadarah terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global. 

Maksud dan tujuan tersebut adalah agar siswa mampu 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna 

bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti pembelajaran 

IPS bukan hanya sekedar harus mampu mengembangkan keterampilan 

berpikir, namun agar siswa mampu mengkaji berbagai kenyataan 

sosial beserta permasalahannya. 
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B.   Penelitian yang Relevan 

Penelitian oleh Siswanto Dwi Antoro (2015) tentang penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan media 

LKS meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Manukan Kulon Surabaya. 

Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  

statistik deskriptif  dan  statistik  inferensial.  Untuk  tes  hasil  belajar,  teknik  

analisis  data  yang dipergunakan  adalah  uji-t. Pada  siklus  I  tes  hasil  

belajar siswa  mencapai  80,55%  yaitu  29 siswa  dari  jumlah  36  siswa  di  

kelas V mencapai ketuntasan  dan  pada  siklus  II  hasil  belajar  siswa  

mencapai  88,88%  atau  sebanyak  32 siswa  telah  mencapai  kriteria  

ketuntasan,  atau  terjadi  peningkatan  sebesar  8,33%. Perolehan nilai hasil 

belajar secara klasikal pada siklus  II juga dinyatakan telah tuntas, yaitu telah 

memenuhi kriteria ketuntasan klasikal ≥ 85% yang telah ditetapkan di SDN 

Manukan  Kulon  Surabaya. Selain  itu,  penerapan  model  pembelajaran  

kooperatif  tipe NHT  dengan  menggunakan  LKS  dalam  pembelajaran  

tematik  terpadu  juga terbukti dapat meningkatkan sikap spiritual dan sikap 

sosial siswa. Hal ini didasarkan pada hasil observasi dan angket yang 

diberikan  kepada  siswa,  pada  siklus  I  diperoleh  presentase  sikap  

spiritual  sebesar 75,48%  dan  sikap  sosial  sebesar  78,31%,  sedangkan  

pada  siklus  II sikap  spiritual sebesar  89,1%  dan  sikap  sosial  sebesar  

90,62%.   

Penelitian  oleh Yekti Putri Kusumaningtyas, Tri Atmojo Kusmayadi, 

dan Riyadi (2014) yang berjudul “Eksperimentasi Model Pembelajaran Think 

Talk  Write (Ttw) Dan Numbered Head Together (NHT) Terhadap Prestasi 
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Belajar Matematika Ditinjau Dari Konsep Diri Belajar Matematika Siswa Di 

Smp Negeri E-Kabupaten Blora”. Penelitian ini merupakan eksperimental 

semu (quasi experimental research). Populasi penelitan ini adalah siswa SMP 

Kelas VII semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014. Sampling dalam 

penelitian yaitu teknik tratified cluster random sampling sehingga terpilih 

sampel sebagai    kelompok    tinggi    yaitu siswa SMP  Negeri 1  Jepon, 

kelompok sedang yaitu siswa SMP Negeri 5  Blora,  dan kelompok rendah 

yaitu siswa SMP Negeri 2 Tunjungan.  Hasil penelitian menunjukan              

1) Prestasi belajar  matematika  dengan  menggunakan  model  pembelajaran  

kooperatif  tipe TTW  sama  dengan  menggunakan  model pembelajaran  

NHT lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional,              

2)  Prestasi  belajar  matematika  siswa yang memiliki konsep diri tinggi lebih 

baik daripada siswa yang memiliki konsep diri  sedang.    Prestasi  belajar  

matematika  siswa  yang  memiliki  konsep  diri  tinggi lebih  baik  dengan  

siswa  yang  memiliki  konsep  diri  rendah.  Prestasi  belajar matematika  

siswa  yang  memiliki  konsep  diri  sedang    sama  dengan  siswa  yang 

memiliki  konsep  diri  rendah,  3) Pada  tiap-tiap  model  pembelajaran,  

prestasi belajar  matematika  siswa  yang  memiliki  konsep  diri  tinggi  lebih  

baik  daripada siswa  yang  memiliki  konsep  diri  sedang,  prestasi  belajar  

matematika  siswa  yang memiliki  konsep  diri  tinggi  lebih  baik  dengan  

siswa  yang  memiliki  konsep  diri rendah,  dan  prestasi  belajar  matematika  

siswa  yang  memiliki  konsep  diri  sedang  sama  dengan  siswa  yang  

memiliki  konsep  diri  rendah, 4) Pada  tiap-tiap  konsep  diri,  prestasi  
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belajar  matematika  dengan  menggunakan  model  pembelajaran kooperatif  

tipe  TTW  sama  dengan  menggunakan  model  pembelajaran  NHT lebih 

baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan eksperimen di atas 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) memiliki kontribusi terhadap pembelajaran. Model  

Numbered Heads Together (NHT) menunjukan keefektifan dalam prestasi 

belajar, hasil belajar, serta meningkatkan sikap spriritual dan sikap sosial 

siswa. Dari hasil tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan penilaian 

model pembelajaran yang digunakan atau diterapkan dalam PTK ini untuk 

meningkatkan rasa ingin tahu dan prestasi belajar siswa. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan setelah dilakukan 

observasi di kelas V SD Negeri Kalicupak Lor. Siswa kurang memiliki rasa 

ingin tahu terhadap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa yang rendah pula. Penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu wujud 

aplikasi model pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran.  

Melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa akan 

berpatisipasi dan berinteraksi secara langsung dalam proses pembelajaran. 

Dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT maka siswa 

dapat mengembangkan potensi dirinya, sikap rasa ingin tahu dan 

meningkatkan prestasi belajar siswa dari berbagai kegiatan dalam proses 

pembelajaran. Berikut kerangka berpikir dalam bentuk diagram di bawah ini: 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir Penelitian 

 

Penelitian tindakan kelas menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dengan 2 siklus yaitu siklus pertama dan dua. Proses 

pembelajaran model NHT melibatkan siswa secara aktif. Rasa ingin tahu dan 

prestasi belajar siswa yang awalnya rendah diharapkan dengan menggunakan 

model NHT dapat meningkat. 
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D. Hipotesis Tindakan 

Untuk mengatasi uraian masalah di atas, maka dapat diambil hipotesis 

tindakan berupa: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa pada mata pelajaran IPS materi 

peristiwa sekitar proklamasi pada kelas V SD Kalicupak Lor. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

dapat meningkatkan prestasi belajar IPS materi peristiwa sekitar 

proklamasi pada kelas V SD Kalicupak Lor. 
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